
Puhdistustekniikka · Kuntatekniikka

Scrubmaster B175 R
Tehokas istuen ohjattava yhdistelmäkone
Tehokasta puhdistusta myös ka l tevi l le  p innoi l le
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Siirry uudelle tasolle!

Mahtava suorituskyky kaikissa olosuhteissa: Saatavana 

kolmella eri työleveydellä ja varustettuna joko sylinteri- tai 

lautasharjoilla. Scrubmaster B175R hallitsee jokaisen puh-

distustyön tarjoten samalla korkean suorituskyvyn, jopa 

ylämäessä työskennellessä. Yhdistelmäkoneella on riittä-

västi tehoa suorittaa kaikki puhdistustyöt tehokkaasti, 

myös kaltevilla pinnoilla.

Hitaan ajon aktivointi laskee työskentelynopeuden 3,5 

km/h varmistaen kontrolloidun ja tehokkaan puhdistuksen. 

Etupyörän 90 asteen kääntyminen mahdollistaa minimaali-

sen kääntösäteen ahtaissa tiloissa. Nämä ovat vain muu-

tamia monista esimerkeistä, jotka osoittavat mikä tekee 

Scrubmaster B175R koneesta täydellisen valinnan kun 

puhdistettavana on suuria alueita kuten lentokentät, teolli-

suus, ostoskeskukset, logistiikka-alueet. 

Yhden painikkeen käyttö: kaikki toiminnot 

käynnistyvät yhden napin painalluksella

Painamalla boost-painiketta aktivoidaan 

sekä maksimi veden tulo että harjapaine.

Hidas ajo: vähentää 

ajonopeuden 3,5 

km/h napin painal-

luksella.
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Puhdistus vaikeissa olosuhteissa: 

Scrubmaster B175R puhdistaa jopa 

15%:n kallistuksella olevat luiskat (lisä-

varuste) – ihanteellinen monikerroksis-

ten parkkihallien puhdistukseen.

Kaikki nähtävillä nuppia kiertämällä: 

Suuri ja selkeä 4,3 tuuman värinäyttö näyttää käyttä-

jälle akun tilan tai lika- ja puhdasvesisäiliön vesimää-

rän. Toiminnon valitseminen on helppoa joko yhden 

kosketuksen painikkeilla tai käyttäen ”kierrä ja paina” 

nuppia.

Tehokas ja suorituskykyinen: 

Scrubmaster B175R puhdistaa luo-

tettavasti jopa 7.560 m2 tunnissa.

Vakiovaruste:

USB-latausliitäntä 

matkapuhelimille.
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Tehokas ja varustettu älykkäillä 
yksityiskohdilla.
Scrubmaster B175R on täydellinen työympäristö käyttäjälle: 

Älykkäät yksityiskohdat ja ergonomisesti suunnitteltu tehok-

kaampaan työskentelyyn. Kaikki käyttöpainikkeet ovat hel-

posti ulottuvilla ja helppokäyttöisiä – mikä vähentää 

käyttäjien käyttökoulutukseen tarvittavaa aikaa. Koneen päi-

vittäinen puhdistus ja pienet huoltotyöt hoituvat nopeasti ja 

helposti käyttäjän toimesta.

Työalueen valaistus: 

Työvalo (lisävaruste) valaisee 

puhdistettavan alueen.

Optimaalinen näkymä: 

Koneen keskelle sijoitettu istuin 

mahdollistaa käyttäjän täydelli-

sen näkymän työalueelle.

Mukavampaa työskentelyä: 

Ergonominen istuin (lisävaruste) 

varmistaa miellyttävän ja selkä-

ystävällisen istuma-asennon.
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Helppo puhdistettavuus: 

Likavesisäiliön suuri suuaukko 

takaa helpon puhdistuksen – eri-

tyisesti yhdistettynä lisävarustee-

na saatavaan suihkusuuttimeen.

Nopeasti vaihdettu: 

Harjojen irrotus ja asennus hoi-

tuu automaattisesti – mahdol-

listaen nopean ja helpon 

harjojen vaihdon.

Käytännöllinen ratkaisu: 

Imusuulake taittuu sivulle ma-

nuaalisesti tehden päivittäisestä 

puhdistuksesta ja huollosta hel-

pompaa.

Aina juuri oikea annostelu: 

Veden annostelumäärästä riippu-

en, kiinteä annostelujärjestelmä 

lisää automaattisesti juuri oikean 

määrän puhdistusainetta.

Huoltotyöt hoituvat lähes itsestään.  

Scrubmaster B175R on suunniteltu helppokäyttöiseksi – 

tämä pätee myös koneen puhdistukseen ja huoltoon: kii-

tos sivulle taittuvan imusuulakkeen, automaattisen 

harjanvaihtotoiminnon ja ulos taittuvien roiskereunojen.

Erinomainen yhdistelmä: 

Lisävarusteena saatava etulakaisulaite kerää irtolian ennen 

lattian pesua, mikä säästää työaikaa ilman työlästä esi-

puhdistusta.

Aina puhdasta: 

Kiitos lisävarusteiden, kuten omalla pidik-

keellä varustetun suihkusuuttimen, jonka 

avulla onnistuu koneen puhdistus ja käsi-

käyttöisen imu- / pesutyökalun jonka 

avulla puhdistuu vaikeasti tavoitettavat 

paikat.
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Tekniset  
tiedot

Hako-Chemical  
on Demand 

Lisävarusteena saatava  

Hakon tarjoama tekninen 

toiminto Hako-Chemical on 

Demand (CoD) edistää 

sekä puhtautta että ympä-

ristöystävällisyyttä ja alen-

taa samalla käyttökustan-

nuksia. Pesuaine voidaan 

lisätä painikkeen painalluk-

sella ja vain tarvittaessa. 

Kevyemmin likaantuneet 

lattiat voidaan puhdistaa 

täysin ilman kemikaaleja.

Hako-AquaControl

Hako-AquaControl varmis-

taa, että harjat ja vedentulo 

pysähtyvät automaattisesti 

koneen seistessä paikoil-

laan. Lisäksi järjestelmä 

mahdollistaa pesuaineliuok-

sen tarkan ja nopeudesta 

riippuvan annostelun.

Varaamme oikeuden tuotteidemme 
muotoilun, värin ja rakenteen muu-
toksiin teknisen kehitystyön joh-
dosta. Kuvissa voi olla 
lisävarusteita

Aina idean verran edellä

Soveltuu myös korkean 
hygienian alueille

Kone voidaan varustella  

Hako-AntiBac® puhdas- ja li-

kavesisäiliöllä, joka estää sie-

nien ja bakteerien kasvua, 

parantaa hygieniaa ja vähen-

tää hajujen muodostumista. 

Samalla se myös vähentää 

säiliöiden puhdistukseen 

käytettävien desinfiointiainei-

den tarvetta, pienentäen 

näin myös kustannuksia.

Scrubmaster B175 R WB850 TB900 TB1080

Työleveys 85 cm 90 cm 108 cm

Puhdas-/likavesisäil iö 175/175 l 175/175 l 175/175 l

Teoreettinen pinta-alateho 5.950 m²/h 6.300 m²/h 7.560 m²/h

Työskentelynopeus maks. 7 km/h 7 km/h 7 km/h

Nimellisjännite 36 V 36 V 36 V

Akut 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah

Tehonkulutus, harjamoottorit 2 x 920 W 2 x 930 W 2 x 930 W

Tehonkulutus, imumoottori (1-/2 turbiini) 640/1.280 W 640/1.280 W 1.280 W

Harjojen lukumäärä/tyyppi 2 syl. harjaa 2 laut. harjaa 2 laut. harjaa

Harjojen nopeus 850 r/min 210 r/min 210 r/min

Imusuulaakkeen leveys          110 cm 110 cm 126 cm

Leveys ilman imusuulaketta/sen kanssa 94/113 cm 94/113 cm 112/129 cm

Kokonaispaino käyttövalmiina 1.000 kg 1.010 kg 1.015 kg
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Hako-Fleet-Management

Hakon verkkopohjainen kalustonhallintajär-

jestelmä: Konekantasi tärkeimmät tiedot 

kootaan yhteen ja luettavaksi tietokoneella 

tai älypuhelimella milloin tahansa koneiden 

datapohjaisen, taloudellisen ja turvallisen 

käytön tukemiseksi.

Top-Service

Teknikkomme on aina lä-

hellä sinua nopeaa palve-

lua varten paikan päällä.

Helppo pääsy diagnoositietoi-

hin helpottaa huoltotöitä ja 

mahdollistaa ajoasetusten 

muuttamisen.

Nopeasti paikalla aina tarvittaessa. 650 teknikkoa kautta 

Euroopan varmistavat nopean teknisen tuen. Tiivis huoltover-

kostomme ja GPS-paikannusta hyödyntävä palvelumme ta-

kaavat, että tarvittavat kunnossapito- ja huoltotyöt voidaan 

suorittaa nopeasti ja tehokkaasti paikan päällä, jolloin seison-

ta-ajat lyhenevät.

Hako Financen tarjoamat rahoituspalvelut mahdollistavat 

asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja budjettien mukaiset 

koneiden leasing- tai vuokrauspalvelut.

Nopeasti paikan päällä ja käy-
tettävissä

 
Hako Finance



Hako: Ympäristöystäväl-
linen alusta alkaen

Haluamme jättää jälkeem-

me puhtaan maan.  

Siksi luonnonvarojen, ym-

päristön ja ilmaston suoje-

lu on osa kaikkea 

toimintaamme. Tästä 

olemme saaneet vahvis-

tuksen riippumattomilta 

tutkimuslaitoksilta.

Käytettävissä

 

Hakon päivystys ja va-

raosien pikatoimitus var-

mistavat koneidemme 

parhaan käytettävyyden.

Kaikkialla ja aina  
lähelläsi

Tehokas myynti- ja huolto-

verkostomme takaa lyhyet 

etäisyydet ja nopean tuen.

Osto, vuokraus, leasing

Voimme tarjota monia rää-

tälöityjä ja houkuttelevia ra-

hoitusmahdollisuuksia.

Turvallista puhtautta. Koneemme 

täyttävät tiukimmat vaatimukset.

Oy Hako Ground & Garden Ab  
Vanha Porvoontie 256 C
01380 Vantaa
hako@hako.com
www.hako.fi 8
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